
ტურიზმის პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მხარდამჭერი 

კომიტეტის შემადგენლობა 

1. იოსებ ხელაშვილი - პროფესორი, პროგრამის ხელმძღვანელი  

2. გიორგი ღაღანიძე - პროფესორი, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი 

3. ირმა გრძელიძე- თსუ,  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

4. ირაკლი კოვზანაძე - პროფესორი 

5. ნუგზარ თოდუა - პროფესორი  

6. თემურ შენგელია - პროფესორი 

7. დავით ნარმანია - პროფესორი  

8. დემურ სიჭინავა - პროფესორი   

9. ლევან საბაური - პროფესორი   

10. ეკა ლეკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი  

11. ნანა კაციტაძე - ასოცირებული პროფესორი,   პროგრამის განხორციელებაში  ჩართული 

აკადემიური პერსონალი   

12. მერაბ ხოხობაია - ასისტენტ-პროფესორი, პროგრამის განხორციელებაში  ჩართული 

აკადემიური პერსონალი    

13. ვალერი არღუთაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი, პროგრამის განხორციელებაში  

ჩართული  აკადემიური პერსონალი 

14. მამუკა ხუსკივაძე - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, განყოფილების გამგე, პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის 

წარმომადგენელი 

15. რევაზ ვარდიაშვილი - ბაკალავრიატის სტუდენტი 

16. ანი ფხოველიშვილი - ბაკალავრიატის სტუდენტი 

17. ტარიელ გაგელიძე - მაგისტრანტი 

18. ჯეინ გიორგობიანი - მაგისტრანტი 

19. თამარ თორია - დოქტორანტი   

20. ირაკლი კუბლაშვილი - დოქტორანტი     

21. ლევან კოტრიკაძე - კურსდამთავრებული  

22. მარიამ თანიაშვილი - კურსდამთავრებული  



23. შალვა ალავერდაშვილი - საქართველოს სასტუმროების ფედერაციის დამფუძნებელი, 

დამსაქმებელი         

24. გიორგი ბრეგაძე - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა 

და დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი, პროფესიული ორგანიზაციის 

წარმომადგენელი 

25. ნიკოლოზ კვარაცხელია - პროფესორი,  საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

ასოციაციის წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი 

26. ქეთევან მელაძე - საქართველოს გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი, არასამთავრობო 

ორგანიზაციის წარმომადგენელი 

27. ირმა მშვენიერაძე - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის 

მართვის სამსახურის უფროსი   

28. ეთერ ხარაიშვილი - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი  

29. ია ნაცვლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის  ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი  

30. ნინო ტალიკაძე - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  ხარისხის  

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

31. მანანა ლობჟანიძე - თსუ  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამეცნიერო 

კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი 

32. აკაკი მიქაბერიძე - თსუ  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ფინანსური 

მენეჯერი;  

33. ინგა ქარაია - მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს (ICOM) საქართველოს ეროვნული 

კომიტეტის პრეზიდენტი, სამხატვრო აკადემიის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი 

34. ელეონორე გარნიე - საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს ატაშე სამეცნიერო და 

საუნივერსიტეტო თანამშრომლობის დარგში 

35. ჯიმ უოლკერი - ლიონ 2-ის (საფრანგეთი) უნივერსიტეტის პროფესორი 

36. მაია ბენიძე - დოქტორანტი, თსუ/ბოლონიის უნივერსიტეტი 

37. ხატია ცირგაია - ქართულ-ევროპული აკადემია, ფრანგული ენის მასწავლებელი 



 


